
ELEKTRON‹K C‹HAZ S‹GORTALARI GENEL fiARTLARI

Teminat Kapsam›
Madde 1
Sigortac›, bu poliçe ile bu poliçenin ayr›lmaz cüzünü teflkil eden ekli cetvelde cinsi, say›s›, yap›m y›llar›,
niteli¤i ve sigorta k›ymetleri yaz›l›, münferit ünite veya muhtelif birimler halinde belirtilmifl olan elektronik
makine, teçhizat veya bilgi ifllem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çal›fl›r halde iken veya
ayn› iflyerinde temizleme, bak›m, revizyon ve yer de¤ifltirme esnas›nda veya dururken, önceden bilinmeyen
ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle;
a. ‹flletme personelinin veya üçüncü kiflilerin ihmali, kusuru, hatas›, dikkatsizli¤i veya sabotaj›ndan,
b. Sigortal› k›ymetlerin bulundu¤u mahallerde yap›lan h›rs›zl›k veya h›rs›zl›¤a teflebbüsten,
c. Hatal› dizayn ve malzemeden,
d. K›sa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon ak›m›n›n etkilerinden,
e. Yang›n, y›ld›r›m, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yap›lan söndürme, y›kma ve kurtarma

ameliyelerinden,
f. Kavrulma, kararma, duman ve isden,
g. Deprem hariç f›rt›na, sel, seylap, yer kaymas›, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
h. Su ve rutubet etkisi ve bunlardan do¤an korozyon hasarlar›ndan,
›. ‹stisna edilmeyen di¤er hallerden,

husule gelen maddi ziya ve hasarlar›n gerektirdi¤i tamirat masraflar› ve ikame bedellerini temin
eder.

Aksine Sözleflme Yoksa, Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 2
Aksine sözleflme yoksa afla¤›daki haller sigorta teminat› d›fl›ndad›r:
a. Teminat›n kapsam›na giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarlar›n gerektirdi¤i

nakliyenin en erken yap›lmas›n› sa¤layacak mutad vas›talar d›fl›nda kalan seri vas›talarla yap›lan
nakliye masraflar›, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamlar›,

b. Seyyar ve tafl›nabilir elektronik cihazlar›n poliçede yaz›l› sigortal› mahal d›fl›nda kullan›m ve
sevkiyatlar› s›ras›nda ziya ve hasarlar›,

c. Sigortal› k›ymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarlar›,
d. Grev, lokavt, kargaflal›k ve halk hareketlerinin ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati hareketlerin

sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar›,
e. Elektronik bilgi ifllem sistemlerinde (depo) kay›t edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk,

bant, kart ve düz metin formlar› ve benzeri harici bilgi ortam›n›n fiziki hasarlar› sonucu ziya ve
hasarlar›,

f. Teminat›n kapsam›na giren sebeplerden ötürü hasarlanan sigortal› k›ymet yerine alternatif baflka
bir k›ymetin kullan›lmas›ndan do¤acak artan ifl ve çal›flma masraflar›,

g. Valf ve tüplerde meydana gelecek ziya ve hasarlar,
h. 3 üncü maddenin (m) bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 say›l› Terörle Mücadele

Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an sabotaj ile bunlar› önlemek ve
etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucunda meydana
gelen zararlar.

Teminat D›fl›nda Kalan Haller
Madde 3
Afla¤›daki haller sigorta teminat›n›n d›fl›ndad›r.
a. Harp, her türlü harp olaylar›, istila, yabanc› düflman hareketleri, çarp›flma (harp ilan edilmifl olsun,

olmas›n), iç harp, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar›n gerektirdi¤i inzibati ve askeri hareketler
sebebiyle meydana gelen bütün ziya ve hasarlar,

b. Herhangi bir nükleer yak›ttan veya nükleer yak›t›n yanmas› sonucu nükleer art›klardan veya bunlara
atfedilen sebeplerden husule gelen iyonlay›c› radyasyonlar›n veya radyo-aktivite bulaflmalar›n›n
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ve bunlar›n gerektirdi¤i askeri ve inzibati tedbirlerin sebep oldu¤u bütün ziya ve hasarlar (bu bentte
geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayr›fl›m «fission» olay›n› da
kapsayacakt›r).

c. Kamu otoritesi taraf›ndan sigortal› k›ymet üzerinde yap›lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen
bütün ziya ve hasarlar.

d. Hangi sebepten husule gelirse gelsin her türlü kâr kayb› veya mali mesuliyetler,
e. Sigortal› k›ymetlerin normal ifllemesinden ve mutad kullan›lmas›ndan do¤an afl›nma ve y›pranmalardan

veya çürüme, paslanma, korozyon, erozyon veya oksidasyondan, atmosferik vesair flartlar›n
sebebiyet verdi¤i tedrici bozulmalardan,

f. Sigortal› k›ymetlerin imalatç› ya da sat›c›lar›n›n yasa veya sözleflme gere¤i sorumlu oldu¤u ziya
ve hasarlar,

g. Sigortan›n bafllang›c›nda sigortal›n›n veya temsilcilerinin bilgisi, haberi dahilinde sigortal› k›ymetler
ve bulundu¤u yerle ilgili mevcut kusur, eksiklik ve bozukluklar›n sebep oldu¤u ziya ve hasarlar,

h. Sigortal› iken hasarlanan ve bu hasar giderilmeden sigortal› k›ymetin kullan›lmas› neticesinden,
i. Sigortac›n›n sorumlulu¤unu gerektiren bir ziya ve hasar ile ilgisi olmayan, sigortal› ünitelerin

forksiyonlar›n› yerine getirmek için yap›lan ayar, tamir ve bak›m masraflar›,
j. Valf ve tüpler hariç sigorta, conta, kay›fl vesair gibi de¤ifltirilebilir parçalar ve ya¤lar veya kimyasal

maddeler gibi belirli sürelerde de¤ifltirilmesi ve yenilenmesi mutad olan malzemelerde kullan›lma
neticesinde meydana gelecek ziya ve hasarlar  (Bu parça ve malzemeler sebebiyle sigortal› di¤er
k›ymetlerde meydana gelecek ziya ve hasarlar teminata dahildir),

k. Sigortal› k›ymetlerin boyal›, cilal› ya da mineli d›fl yüzeylerinde meydana gelebilecek s›yr›k, çizik
gibi estetik kusurlar (Bu kusurlar sebebiyle sigortal› di¤er k›ymetlerde meydana gelecek ziya ve
hasarlar teminata dahildir),

l. Sigortal›n›n veya onun yerine kaim olan sorumlu kiflinin kast›ndan ve a¤›r kusurundan mütevellit
maddi ziya ve hasarlar,

m. 3713 say›l› Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden do¤an
sabotaj sonucunda oluflan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amac›yla yetkili organlar
taraf›ndan yap›lan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme,
bulaflma veya zehirlenmeler nedeniyle oluflacak bütün zararlar

Sigorta Bedeli ve Ayarlanmas›
Madde 4
Bu poliçe ile bu poliçenin ayr›lmaz cüzünü teflkil eden ekli cetvelde vas›flar› belirtilen sigortal› k›ymetlerin
sigorta bedelleri, bu k›ymetlerin (var ise nakliye, montaj, gümrük, resim, vergi, harç ve masraflar› dahil)
yeni ikame bedellerine eflit olacakt›r. Hasar an›nda herhangi bir ünite veya birimin bu flekilde hesaplanacak
yeni ikame bedeli sigorta bedelinden fazla bulunacak olursa, hasar›n bu farka tekabül eden nispetteki
k›sm›n› sigortal› deruhte edecektir.
Sigortal› k›ymetlerin sigorta bedellerinin yeniye göre (ikame) k›ymetlerinden fazla veya eksik oldu¤u
hasardan önce tespit edilecek olursa, ›tt›la tarihinden itibaren 15 gün içerisinde gün esas› üzerinden bir
ayarlama yap›l›r ve fazla veya eksik ödenmifl prim farklar› iade veya tahsil edilir.
Sigorta Bafllang›c› ve Sonu
Madde 5
Sigorta, poliçede bafllama ve sona erme tarihleri olarak yaz›lan günlerde, aksi kararlaflt›r›lmad›kça Türkiye
saati ile ö¤leyin saat 12.00'de bafllar ve ö¤leyin saat 12.00'de sona erer.
Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü¤ü
Madde 6
Sigortac›, bu sigortay› sigorta ettirenin rizikonun hakiki durumunu bildirmek üzere teklifname, poliçe ve
eklerinde yaz›l› beyan›na dayanarak kabul etmifltir.
Sigorta ettirenin beyan› hakikate ayk›r› veya eksik ise, sigortac›n›n sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektirecek hallerde:
a. Sigorta ettirenin kast› varsa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren bir ay içinde sözleflmeden

cayabilir veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar. Cayma halinde sigortac› prime hak
kazan›r. Riziko gerçekleflmifl ise tazminat› ödemez.

b. Sigorta ettirenin kast› yoksa, sigortac› durumu ö¤rendi¤i tarihten itibaren 1 ay içinde sözleflmeyi
fesheder veya prim fark›n› almak suretiyle akdi yürürlükte tutar.
Sigorta ettiren talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 15 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit
feshedilmifl olur.
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Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de, sigorta ettiren taraf›ndan yap›lan fesih ihbar›
ise postaya veya notere verildi¤i tarihi takip eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi
halinde gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap
edilir ve fazlas› geri verilir.

c. Cayma, fesih veya prim fark›n› talep etme hakk›, süresinde kullan›lmad›¤› takdirde düfler.
d. Sigorta ettirenin kast› bulunmad›¤› hallerde riziko:

a. Sigortac› durumu ö¤renmeden önce veya,
b. Sigortac›n›n fesih ihbar›nda bulunabilece¤i süre veyahut,
c. Bu ihbar›n hüküm ifade etmesi için geçecek süre içinde gerçekleflirse, sigortac› tahakkuk

ettirilen prim ile tahakkuk ettirilmesi gereken prim aras›ndaki nispet dairesinde tazminattan
indirim yapar.

Sigorta Süresi ‹çinde ‹hbar Yükümlülü¤ü ve Sonuçlar›
Madde 7
Akdin yap›lmas›ndan sonra sigortal› k›ymetin teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yeri veya hali
sigortac›n›n muvafakati olmadan de¤ifltirildi¤i takdirde, sigorta ettiren, bu de¤iflikli¤i;
a. Kendisi taraf›ndan veya aç›k veya z›mni r›zas› ile bir baflkas› taraf›ndan yap›lm›fl ise derhal,
b. Aç›k veya z›mni r›zas› olmadan baflka bir flah›s taraf›ndan yap›lm›fl ise durumu ö¤renir ö¤renmez

ve her iki halde de en geç 8 gün içinde sigortac›ya ihbarla yükümlüdür.
Sigortac› de¤iflikli¤i ö¤rendi¤i tarihten itibaren, bu de¤ifliklik sözleflmeyi yapmamas›n› veya daha
a¤›r flartlarla yapmas›n› gerektiriyorsa 8 gün içinde:
1. Sözleflmeyi fesheder veya,
2. Prim fark›n› talep etmek suretiyle akdi yürürlükte tutar.

Sigorta ettiren, talep edilen prim fark›n› kabul etmedi¤ini 8 gün içinde bildirdi¤i takdirde akit feshedilmifl
olur.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de, sigorta ettiren taraf›ndan yap›lan fesih ihbar› ise
postaya veya notere verildi¤i tarihi takip eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, sigorta ettiren taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
geri verilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih veya prim fark›n› talep etme hakk› düfler.
Sigortal› k›ymetin teklifname, poliçe ve eklerinde beyan olunan yerinin veya halinin de¤iflti¤ini ö¤renen
sigortac›n›n, sigorta primini tahsil etmek gibi sigorta sözleflmesinin aynen devam›na raz› oldu¤unu gösteren
bir harekette bulunmas› halinde fesih hakk› düfler.
Sigortal› k›ymetin yer ve halinde rizikoyu a¤›rlaflt›r›c› de¤ifliklikleri, sigorta ettiren ihbar süresi içerisinde
kasten bildirmemiflse, ihbar süresinden sonra gerçekleflen hasarlara ait tazminat hakk› düfler; ihbar
yükümlülü¤üne riayetsizlik kas›tl› de¤ilse al›nan primle al›nmas› gereken prim aras›ndaki orant›ya göre
tazminattan indirim yap›l›r. De¤iflikli¤in rizikoyu hafifletici mahiyette oldu¤u ve daha az prim tatbikini
gerektirdi¤i anlafl›l›r ise, bu de¤iflikli¤in yap›ld›¤› tarihten sözleflmenin sona ermesine kadar geçecek süre
için gün esas›na göre bulunacak prim fark› sigorta ettirene geri verilir.
Bu madde hükümleri sigortal›ya da aynen uygulan›r.
Mülkiyet De¤iflikli¤i
Madde 8
Sigortal› k›ymetin mülkiyetinde bir de¤ifliklik oldu¤u takdirde, sigortan›n hükmü devam eder ve sigortal›n›n
poliçeden do¤an hak ve borçlar› yeni hak sahiplerine intikal eder. Bu takdirde sigorta ettiren ve sigortan›n
mevcudiyetini ö¤renen yeni hak sahibi, devir keyfiyetini 15 gün içinde sigortac›ya bildirmekle yükümlüdür.
Bu yükümlülük yerine getirilmez ise sigortac› sorumluluktan kurtulur.
Sigortac› de¤iflikli¤i; yeni hak sahibi de sigortan›n mevcudiyetini ö¤rendi¤i tarihten itibaren 8 gün içinde
sigortay› feshedebilir.
Süresinde kullan›lmayan fesih hakk› düfler.
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Poliçenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde, sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter
vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de, yeni
hak sahibi taraf›ndan feshi halinde fesih ihbar›n›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip eden gün
ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder.
Feshin hüküm ifade etti¤i tarihe kadar geçen sürenin primi, sözleflmenin sigortac› taraf›ndan feshi halinde
gün esas›, yeni hak sahibi taraf›ndan feshi halinde ise k›sa müddet esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas›
yeni hak sahibine geri verilir.
Sigortal› k›ymetin malikinin de¤iflmesi an›nda mevcut prim borçlar›ndan sigorta ettiren, fesih hakk›n›
kullanmayan yeni hak sahibi ile birlikte sorumludur.
Sigorta ettirenin ölümü halinde, bu sigortadan do¤an bütün hak ve borçlar oldu¤u gibi yeni hak sahiplerine
intikal eder.
Sigorta Priminin Ödenmesi, Sigortac›n›n Sorumlulu¤unun Bafllamas› ve Sigorta Ettirenin Temerrüdü
Madde 9
Sigorta priminin tamam›n›n, primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›lm›flsa peflinat›n (ilk taksit) akit yap›l›r
yap›lmaz ve en geç poliçenin teslimi karfl›l›¤›nda ödenmesi gerekir. Aksi kararlaflt›r›lmad›kça, prim veya
peflinat ödenmedi¤i takdirde poliçe teslim edilmifl olsa dahi sigortac›n›n sorumlulu¤u bafllamaz ve bu
husus poliçenin ön yüzüne yaz›l›r. Sigorta ettiren kimse, sigorta primini veya primin taksitle ödenmesi
kararlaflt›r›ld›¤› taktirde peflinat›n›, sigorta poliçesinin teslim edildi¤i günün bitimine kadar ödemedi¤i
takdirde temerrüde düfler ve prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden 30 gün içinde de ödemedi¤i
taktirde sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur. Prim ödenmemifl olmas›na
ra¤men poliçenin teslimi ile sigortac›n›n mesuliyetinin bafllayaca¤›n›n kararlaflt›r›ld›¤› hallerde, bu bir ayl›k
sürenin ilk onbefl gününde sigortac›n›n sorumlulu¤u devam eder.
Primin taksitle ödenmesi kararlaflt›r›ld›¤› takdirde, taksitlerin kesin ödeme zaman›, miktar› ve vadesinde
ödenmemesinin sonuçlar› poliçe üzerine yaz›l›r veya poliçe ile birlikte yaz›l› olarak sigorta ettirene bildirilir.
Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yaz›l› olarak kendisine bildirilmifl olan
prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemedi¤i taktirde temerrüde düfler. Sigorta
ettiren, prim borcunu temerrüde düfltü¤ü tarihi takip eden onbefl gün içinde ödemedi¤i takdirde sigorta
teminat› durur. Rizikonun gerçekleflmemesi kayd›yla, teminat›n durdu¤u süre içinde prim borcunun ödenmesi
halinde teminat durdu¤u yerden devam eder. Sigorta teminat›n›n durdu¤u tarihten itibaren 15 gün içerisinde
prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleflmesi hiç bir ihtara gerek olmaks›z›n feshedilmifl olur.
Poliçenin ön yüzüne yaz›lmas› kayd›yla, rizikonun gerçekleflmesiyle henüz vadesi gelmemifl prim taksitlerinin
sigortac›n›n ödemekle yükümlü oldu¤u tazminat miktar›n› aflmayan k›sm›, muaccel hale gelir.
Bu madde uyar›nca sigorta sözleflmesinin feshedilmifl say›ld›¤› hallerde, sigortac›n›n sorumlulu¤unun
devam etti¤i süreye tekabül eden prim gün esas› üzerinden hesap edilerek fazlas› sigorta ettirene iade
edilir.
Sigortal›n›n Poliçenin Yürürlü¤ü Esnas›ndaki Yükümlülükleri
Madde 10
Sigortal›, sigorta konusu k›ymetlerin emniyeti ve korunmas› için, sigortal› de¤ilmifl gibi, gerekli ihtimam›
göstermekle yükümlüdür.
Sigortal›, sigorta konusu k›ymetleri normal bak›ml› ve ifller halde bulundurmak için gerekli makul tedbirleri
almaya, imalatç› firman›n kullanma talimat›nda belirtilen kullanma, kontrol ve bak›m esaslar›na uymaya,
kabul olunan teknik ölçülerden afl›r› yüklemeleri önlemeye idari mercilerin mer'i nizam ve talimatlar›na
ve bilhassa bunlardan sigortal› k›ymetlerin çal›flt›r›lmas›na ve kontroluna taalluk edenlere tamam›yla riayet
etmeye mecburdur.
Sigortac› yetkili memurlar› vas›tas›yla gerekti¤inde sigorta konusu k›ymetleri teftifl ve kontrole yetkili olup,
sigortal› da bu kontrollere müsaade ve yard›m etmek ve sigortac›n›n önerece¤i  makul tedbirleri almakla
yükümlüdür.
Hasar Vukuunda Sigortal›n›n Yükümlülükleri
Madde 11
Sigortal›, hasar vukuunda afla¤›daki hususlar› yerine getirmekle yükümlüdür.
a. Hasar›n vukuunu ö¤rendi¤i tarihten itibaren en geç 5 gün içinde sigortac›ya ihbar etmek,
b. Sigortal› de¤ilmiflçesine gerekli kurtarma ve koruma tedbirlerini almak ve bu maksatla sigortac›

taraf›ndan verilen talimata elinden geldi¤i kadar uymak,
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c. Hasar›n sebebi ile hangi hal ve flartlar alt›nda vukua geldi¤ini tayine ve ziya ve hasar miktar›yla
delilleri  tespite yararl› ve sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri (asl› veya
kendisi taraf›ndan tasdikli sureti veyahut fotokopisi) sigortac›n›n talebi üzerine gecikmeksizin vermek
ve rücu hakk›n›n kullan›lmas›na yararl› sigortal› için sa¤lanmas› mümkün gerekli bilgi ve belgeleri
temin ve muhafaza etmek.
fiu kadar ki, sigortal› yukar›daki hükümler dairesinde sigortac›y› haberdar ettikten sonra iflletmenin
faaliyetinin aksamamas› amac›yla küçük çaptaki tamirleri (ayr›ca tamir ihbar›nda bulunmak kayd›yla)
sigortac›n›n yetkili elemanlar›n›n gelmesini beklemeden yapt›rabilir.
Sigortac›, hasar ihbar›n› ald›ktan sonra 7 gün içerisinde hasar yerine eksper göndermedi¤i takdirde,
sigortal› herhangi bir kayda ba¤l› olmaks›z›n hasarl› k›sm›n tamirine bafllayabilir.

d. Ziya ve hasar›n tahmini miktar›n› belirtir bir tazminat beyannamesini makul ve muhik bir süre içinde
sigortac›ya vermek,

e. Zaruri haller d›fl›nda hasar konusu yer veya mallarda bir de¤ifliklik yapmamak,
f. Tazminat yükümlülü¤ü ve miktar› ile rücu haklar›n›n tespiti için sigortac›n›n yetkili k›ld›¤› temsilcilerinin

sigortal› yer veya mallarda ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacaklar› araflt›rma ve incelemelere
müsaade etmek,

g. Sigortal› k›ymetlerin çal›nmas› halinde durumu ö¤renir ö¤renmez derhal zab›taya bildirmek ve
alaca¤› zapt› sigortac›ya ibraz etmek,

h. Sigorta konusu ile ilgili baflkaca sigorta sözleflmeleri varsa bunlar› sigortac›ya bildirmek.
Tazminat Hakk›n›n Eksilmesi veya Düflmesi
Madde 12
a. Sigortal›, hasar vukuundaki yükümlülüklerini yerine getirmez ve bunun sonucu ziya   ve hasar

miktar›nda bir art›fl olursa, sigortac›n›n ödeyece¤i tazminattan bu surette artan k›s›m indirilir.
b. Sigortal›, rizikonun tahakkukuna kasten sebebiyet verir veya ziya ve hasar miktar›n› kasten art›r›c›

fiilerde bulunursa, bu poliçeden do¤an haklar› düfler.
Hasar›n Tespiti
Madde 13
Bu poliçe ile sigortal› k›ymetlerde meydana gelen ziya ve hasar›n miktar› taraflarca uyuflularak tespit edilir.
Taraflar uyuflamad›klar› takdirde, ziya ve hasar›n miktar› bu sahada mütehass›s mühendisler veya teknisyenler
aras›ndan seçilecek ve hakem-bilirkifli diye adland›r›lan bilirkifliler taraf›ndan, afla¤›daki hükümlere tabi
olmak üzere tespit edilir:
a. ‹ki taraf tek hakem-bilirkifli seçiminde anlaflamad›klar› takdirde taraflardan her biri kendi hakem-

bilirkiflisini tayin eder ve bu husus noter eliyle di¤er tarafa bildirilir. Taraf hakem-bilirkiflileri tayinlerinden
itibaren 7 gün içerisinde ve incelemeye geçmeden evvel, bir üçüncü tarafs›z hakem-bilirkifli seçerler
ve bunu bir tutanakla tespit ederler. Üçüncü hakem-bilirkifli, ancak taraf hakem-bilirkiflilerinin
anlaflamad›klar› hususlarda anlaflamad›klar› hadler dahilinde kalmak ve buna münhal olmak
kayd›yla karar vermeye yetkilidir.
Üçüncü hakem-bilirkifli karar›n› müstakil bir rapor halinde verebilece¤i gibi, di¤er hakem-bilirkiflilerle
birlikte bir rapor halinde de verebilir. Hakem-bilirkifli raporlar› taraflara ayn› zamanda tebli¤ edilir.
Hakem-bilirkifli raporlar›n›n beher ünite için tespit edilecek ziya ve hasar miktarlar›ndan baflka -
hasar›n belli veya muhtemel sebebini, hasarl› k›ymetlerin hasardan bir gün önceki gerçek de¤eri
ile yenileme de¤erini- tamir veya baflka hususlar için faydalan›labilecek enkaz›n durumunu ve
de¤erini de ihtiva etmesi gereklidir.

b. Taraflardan herhangi biri di¤er tarafça yap›lan tebli¤den itibaren 15 gün içerisinde hakem-bilirkiflisini
tayin etmez, yahut taraf hakem-bilirkiflileri üçüncü hakem-bilirkiflisinin seçimi hususunda 7 gün
içerisinde anlaflamazlar ise, taraf hakem-bilirkiflisi veya üçüncü hakem-bilirkiflisi taraflardan birinin
talebi üzerine hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkeme baflkan› taraf›ndan
tarafs›z ve mütehass›s flah›slar aras›ndan seçilir.

c. Her iki taraf, üçüncü hakem-bilirkiflisinin -bu flah›s ister taraf hakem-bilirkiflilerince, ister yetkili
mahkeme baflkan› taraf›ndan seçilecek olsun- sigortac›n›n veya sigortal›n›n ikamet etti¤i veya
hasar›n meydana geldi¤i mahal d›fl›ndan seçilmesini isteme hakk›n› haizdirler ve bu iste¤in yerine
getirilmesi gereklidir.

d. Hakem-bilirkifliler, ölür, vazifeden çekilir veya reddedilir ise, ayr›lan hakem-bilirkifli yerine yenisi
ayn› usule göre seçilir ve tespit muamelesine kald›¤› yerden devam edilir. Sigortal›n›n ölümü, tayin
edilmifl bulunan hakem-bilirkiflinin vazifesini sona erdirmez.
‹htisas yoklu¤u sebebiyle hakem-bilirkiflilere yap›lacak itiraz, bu flah›slar›n ö¤renildi¤i tarihten itibaren
7 gün içerisinde yap›lmad›¤› takdirde, itiraz hakk› düfler.

e. Hakem-bilirkifliler incelemelerinde tamamen serbesttirler. H.U.M.K.'nun ve di¤er mevzuat›n hükümleri
ile de ba¤l› de¤ildirler. 5



f. Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti z›mn›nda hakem-bilirkifliler gerekli görecekleri deliller ile hasar
zaman›nda mevcut sigortal› mal›n ve de¤erinin tespitine yarayacak kay›t ve belgeleri isteyebilir
ve hasar mahallinde incelemede bulunabilirler.

g. Hakem-bilirkifli veya hakem-bilirkifliler, yahut üçüncü hakem-bilirkiflisinin ziya ve hasar miktar›
hususunda verecekleri kararlar kesindir, taraflar› ba¤lar. E¤er ziya ve hasar miktar› taraflarca tespit
edilmemiflse bir hakem-bilirkifli karar›na dayanmadan sigortac›dan tazminat talep ve dava edilemez.
Hakem-bilirkifli kararlar›na ancak karar, ilk bak›flta anlafl›l›r, yani aflikar olarak hakiki durumdan
önemli bir flekilde farkl› ise, itiraz edilebilir ve bunlar›n iptali raporun tebli¤i tarihinden itibaren bir
hafta içinde, hasar mahallindeki ticaret davalar›na bakmaya yetkili mahkemeden istenebilir.

h. Taraflar tazminat miktar› hususunda anlaflamad›kça, alacak ancak hakem-bilirkifli karar› ile muaccel
olur ve zamanafl›m› kesin raporun taraflarca tebli¤i tarihinden evvel ifllemeye bafllamaz. Me¤er
ki hakem-bilirkiflilerin tayini ile T.T.K.'nun 1292. maddesindeki ihbar müddeti aras›nda 2 y›ll›k
müddet geçmifl olsun.

i. Taraflar kendi hakem-bilirkiflilerinin ücret ve masraflar›n› öderler. Üçüncü hakem-bilirkiflisinin ücret
ve masraflar› taraflarca yar› yar›ya ödenir.

j. Ziya ve hasar miktar›n›n tespiti, teminat verilen rizikolar, sigorta bedeli, sigorta de¤eri, aflk›n ve
menfaat de¤eri alt›nda sigorta, sorumlulu¤un bafllang›c›, hak düflürücü ve hak azalt›c› sebepler
hususunda bu poliçede ve mevzuatta mevcut hüküm ve flartlara ve bunlar›n ileri sürülmesine tesir
etmez.

Tazminat›n Hesab›
Madde 14
Ödenecek tazminat›n miktar› afla¤›da yaz›l› esaslar dahilinde tespit edilir:
a. Tamiri kabil hasar ve ziya (k›smi hasar) halinde:

Tazminat tutar›, ikame olunan yedek parçalar›n yeni bedelleri, iflçilik masraflar› var ise normal
nakliye masraflar›, sökme ve montaj masraflar›, gümrük, resim, vergi, harç ve masraflar› dahil
olmak üzere hasara u¤rayan ünite veya birimin hasardan hemen önceki hal ve flartlar›na getirilmesi
için gerekli bedel ile sözleflmeye aksine hüküm konulmufl ise 2. maddenin (a), (b) ve (g) f›kras›nda
yaz›l› ücret ve masraflar›n ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir.
Tamirat dolay›s›yla eski parça yerine yeni parça konulmas› sebebiyle tazminattan indirme yap›lmaz.
Tekrar faydalan›lmas› mümkün olan parçalar›n (sovtaj) bedeli tazminattan indirilir.

b. Sigortal› k›ymetlerden birinin veya tamam›n›n tam hasar› veya ziya› halinde;
Tazminat tutar›, sigortal› k›ymetlerin hasar an›ndaki yeni k›ymetinden eskime ve afl›nma pay›n›n
ve kurtar›lan de¤erlerin tenzili ve buna sökme masraflar›n›n, var ise nakliye gümrük, vergi, resim,
harç ve masraflar› ve montaj masraflar› ile sözleflmeye aksine hüküm konulmufl ise 2. maddenin
(a), (b) ve (g) f›kras›nda yaz›l› ücret ve masraflar›n ilavesiyle bulunacak bedelden ibarettir.
Yukar›da (a) f›kras›nda belirtilen tamirat masraflar› bu f›krada yaz›l› oldu¤u üzere tespit olunan
tazminat tutar›na muadil veya bundan fazla ise sigortal› k›ymet tam hasara u¤ram›fl say›l›r.

c. Her bir hasarda, poliçe ve eklerinde sigortal› k›ymetlerin hizalar›nda yaz›l› muafiyet, yukar›da (a)
ve (b) bendine göre bulunacak tazminat tutar›ndan indirilir.

d. Sigortac›n›n sorumlulu¤u her halde sigortal› k›ymetlerin poliçe cetvelinde veya eklerinde hizalar›nda
yaz›l› sigorta bedeli ile s›n›rl›d›r.

e. Sigortal› k›ymetlerin poliçe cetvelinde yaz›l› sigorta bedeli bu k›ymetlerin ne varl›¤›na ne de de¤erine
delil ve karine teflkil etmez. Bu bedel 4. maddeye göre hesaplanacak sigorta de¤erinden noksan
oldu¤u takdirde tazminat tutar›, sigorta bedeli ile sigorta de¤eri aras›ndaki nispete göre tespit
olunur.

f. Bu poliçe kapsam›na giren herhangi bir hasar di¤er bir sigorta poliçesi ile de temin edilmifl
bulunuyorsa müflterek sigorta esaslar› uygulan›r.

g. Muvakkat tamirat masraflar›, nihai tamirat masraflar›n›n bir k›sm›n› teflkil etmedikçe sigortal› taraf›ndan
deruhte edilir.

h. Hasarla ilgili olarak herhangi bir ilave veya ilave mahiyetinde ve gelifltirme masraflar› bu poliçe
kapsam›na dahil de¤ildir.

Tazminat›n Ödenmesi
Madde 15
Sigortac› hasara u¤ram›fl sigortal› k›ymeti veya bunlar›n hasarl› parçalar›n› tamir ve ikame edebilece¤i
gibi bunlar›n bedelini nakden de ödeyebilir.
Sigortac› tazminat ödemelerini tamir ve ikame ile ilgili fatura ve dokümanlar› gördükten sonra yapacakt›r.
H›rs›zl›k neticesi meydana gelen ziya ve hasarlarda;
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Tazminat, h›rs›zl›k iddias›n›n hakikate uygun oldu¤u hakk›nda kanaat istihsaline yarayan malumat ve
vesaikin sigortac›ya verilmesinden itibaren bir ay sonra vacibüttediye olur.

fiayet, hak sahibi veya sigorta ettiren hakk›nda, polis veya adli makamlarca tahkikat aç›lm›fl ise, bu
tahkikat›n hitam›na de¤in sigortac› tazminat tediyesini tehir edebilir.
Tazminat›n ödenmesini müteakip çal›nan sigortal› k›ymetlerin tamamen veya k›smen ele geçirilmesi veya
bunlar hakk›nda sigortal› taraf›ndan bilgi edinilmesi halinde sigortal›, keyfiyeti yaz›l› olarak sigortac›ya
derhal bildirmekle yükümlüdür.
Sigortal›, ele geçirilen sigortal› k›ymetler üzerindeki haklar›n› sigortac›n›n talebi halinde ona devretmeye
mecburdur. Ele geçirilen sigortal› k›ymetler tam de¤erleriyle tazmin edilmifl bulunuyorsa sigortal›, ya
tazminat› iade etmek veya bunlar› sigortac›n›n emrine amade k›lmakla yükümlüdür. Sigortal› bu husustaki
karar›n›, sigortac› taraf›ndan yap›lacak talep tarihinden itibaren iki hafta zarf›nda vermek mecburiyetindedir.
Sigortal›, karar›n› bu müddet zarf›nda vermedi¤i takdirde, seçme hakk› sigortac›ya geçer.
Ele geçirilen sigortal› k›ymetler de¤erinin bir k›sm› ile tanzim edilmifl bulunuyorsa, sigortal› tazminat› iade
etmek suretiyle bunlar› muhafaza edebilir. Sigortac› taraf›ndan yap›lacak talep üzerine sigortal›, bu
k›ymetleri muhafaza etmek istedi¤ini iki hafta zarf›nda bildirmezse, sigortal› k›ymetler, sigortac› ile anlafl›larak
aç›k art›rma yolu ile sat›l›r ve sat›fl bedelinden sat›fl masraflar› indirildikten sonra kalan k›s›mdan ödedi¤i
tazminat tutar›na isabet eden miktar sigortac›ya ait olur.
Ele geçirilen sigortal› k›ymetlerde çal›nma dolay›s›yla bir k›ymet eksilmesi vukua gelmiflse sigortac› bundan
do¤an zarar› tazminle yükümlüdür.
Hasar ve Tazminat›n Sonuçlar›
Madde 16
Sigortac›, ödedi¤i tazminat miktar›nca hukuken sigortal› yerine geçer. Sigortal› ve sigorta ettiren sigortac›n›n
ikame edebilece¤i davaya yararl› ve elde edilmesi mümkün belge ve bilgileri vermeye mecburdur.
Temin edilen rizikonun gerçekleflmesi ile tam hasar meydana geldi¤i takdirde sigorta teminat› sona erer.
K›smi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedeli poliçede muhtelif birimler (ünite veya gruplar) itibar›yla ayr› ayr› gösterilmifl ve bu birimlerden
(ünite veya gruplardan) biri veya birkaç› tam hasara u¤ram›fl ise bu birimlere (ünite veya gruplara) iliflkin
sigorta teminat›, hasar tarihinde sona erer. K›smi hasar halinde ise her birim (ünite veya grup) için tespit
edilmifl olan sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar› kadar eksilir.
Sigorta bedelinin eksildi¤i hallerde, hasar tarihinden itibaren gün esas› üzerinden prim al›nmak suretiyle
sigorta bedeli eski miktara ç›kart›labilir.
K›smi hasarlarda, taraflar sigorta sözleflmesini feshetme hakk›na sahiptir. Taraflar fesih hakk›n› ancak
tazminat ödenmeden önce kullanabilir.
Sigortac› taraf›ndan iadeli taahhütlü mektupla veya noter vas›tas› ile yap›lan fesih ihbar› sigortal›n›n
tebellü¤ tarihini takip eden 5. ifl günü saat 12.00'de hüküm ifade eder ve feshin hüküm ifade etti¤i tarihe
kadar geçen sürenin primi, gün esas› üzerinden hesap edilir ve fazlas› geri verilir.
Sigorta ettiren, fesih hakk›n› kulland›¤› takdirde bu fesih, ihbar›n postaya veya notere verildi¤i tarihi takip
eden gün ö¤leyin saat 12.00'de hüküm ifade eder ve ifllememifl sigorta süresine ait prim geri verilmez.
B›rakma
Madde 17
Aksine sözleflme yoksa hasarl› mal sigortac›ya b›rak›lamaz.
Çeflitli Hükümler
Vergi, Resim, Harç ve ‹dare Masraflar›
Madde 18
Sigorta sözleflmesine, bedeline veya primine iliflkin olarak kanunlara göre sigorta ettirene yüklenmifl veya
yüklenecek vergi, resim ve harçlar sigorta ettirenden al›n›r.
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Tebli¤ ve ‹hbarlar
Madde 19
Sigorta ettirenin veya sigortal›n›n ihbar ve tebli¤leri, sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine
arac›l›k yapan acenteye, noter arac›l›¤›yla veya taahhütlü mektupla yap›l›r.
Sigorta flirketinin ihbar ve tebli¤leri de sigorta ettirenin veya sigortal›n›n poliçede gösterilen adresine,
bu adreslerin de¤iflmifl olmas› halinde ise sigorta flirketinin merkezine veya sigorta sözleflmesine arac›l›k
yapan acenteye bildirilen son adresine ayn› surette yap›l›r.
Taraflara imza karfl›l›¤› olarak elden verilen mektup veya telgrafla yap›lan ihbar ve tebli¤ler de taahhütlü
mektup hükmündedir.
Hasar ihbarlar› veya tamire bafllamaya ait ihbarlar›n en seri yolla yap›lmas› flartt›r.
‹hbar yap›lmadan tamirat ifllemine bafllanmayacakt›r.
Ticari ve Mesleki S›rlar›n Sakl› Tutulmas›
Madde 20
Sigortac›, sigortal›ya ait ö¤renece¤i ticari ve mesleki s›rlar›n sakl› tutulmamas›ndan do¤acak zararlardan
sorumludur.
Yetkili Mahkeme
Madde 21
Bu poliçeden do¤an ihtilaflar sebebiyle sigorta flirketi aleyhine aç›lacak davalarda yetkili mahkeme,
sigorta flirketi merkezinin veya sigorta akdine arac›l›k yapan acentenin ikametgah›n›n bulundu¤u veya
hasar›n vukua geldi¤i, sigorta flirketi taraf›ndan aç›lacak davalarda ise, daval›n›n ikametgah›n›n bulundu¤u
yerin ticaret davalar›na bakmakla görevli mahkemesidir.
Zamanafl›m›
Madde 22
Sigorta sözleflmesinden do¤an bütün talepler 2 y›lda zamanafl›m›na u¤rar.
Özel fiartlar
Madde 23
Bu genel flartlara, varsa bunlara iliflkin klozlara ayk›r› düflmeyen özel flartlar konulabilir.
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